
ARKITEKTURENS DAG I ODENSE  

1. oktober 2015  

Konference om bytransformation  

Arkitekter og planlæggere skal i stigende grad se på tværs af fagligheder for at skabe 
nye, kreative og kvalitative løsninger på samfundets og byens aktuelle udfordringer.  
Formår de det, kan de frembringe noget af moderne tids mest interessante byggerier, 
ændre opfattelsen af mobilitet i storbyen og omskrive fortællingen om storbyen.  

Odense er et synligt bevis på dette. Byen er i fuld gang med en ambitiøs transformation 
fra stor dansk by til dansk storby. En  fysisk transformation i form af en række store 
bystrategiske projekter og en mental transformation, hvor byen tales op,  
og bystoltheden vokser. 

 

Konferencen fokuserer på vigtigheden af at arbejde på tværs af faggrupper for at løse de 
komplekse udfordringer i byerne og skabe kvalitet i byfortætningerne. Den er målrettet 
arkitekter, planlæggere, ingeniører og andre faggrupper, der beskæftiger sig med byernes 
udvikling inden for byudvikling, miljø, klima, trafik osv. 
 
Konferencen starter med en kort brovandring på byens nye sammenbindende element 
”Byens Bro”. Og efter konferencen vil der være forskellige offentlige aktiviteter.  
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KONFERENCE  
10:15 Brovandring 

 Byens Bro og City Campus - en bydel under transformation.  
 
10:45  Ankomst til VUC 

 

11:00  Velkomst v/ By- og Kulturrådmand Jane Jegind 

 

11:15 Jesper Bo Jensen, Frem Forsk 

 Fremtidens boligformer og byliv i Odense - en by under forandring og 
 fortætning med øgede muligheder for mobilitet og ændrede byfunktioner. 
 
11:45 Søren Arildskov, Juul I Frost 

 Urbaniseringen stiller nye krav til byens indretning. Det, som vi efter-
 spørger i byen, er interessante steder at bo, byens hændelser, det sociale 
 og det kommercielle. Naturen repræsenterer det modsatte udgangs-
 punkt, da vi søger naturen for freden, fordybelsen og det rekreative. 
 
12:30  Jane Jegind og Simon Torp, SDU  

 Præsentation af ny by-uddannelse i Odense. 
 

12:45  Frokost i Gæstecafeen 

 

13:30 Jens Linnet, BogL 

 Tegnestuen arbejder med at finde ind til stedets særlige kvalitet, poesi og 
 uforlø ste potentiale og lade det danne afsæt for forandring. Vi lader ste-
 dets udfordring og problem være afsæt for den særegne løsning, der      
 returnerer værdi og kvalitet til vores byer og natur. 
 
14:30 Anders V. Munch, Designstudier SDU Kolding 

 Byen som totaldesign. Skala, æstetik, utopi - hvordan skalaoplevelser 
 er tænkt med i forskellige visioner om byen som totalarkitektur. 
 

15:00 Kaffe i Multisalen 

 

15:15  Sten Sødring, Gottlieb Paludan Architects 

  Infrastruktur i den nye by: Hvordan spiller infrastrukturen sammen 
 med en bæredygtig byudvikling? Energiforsyning og mobilitetsløsnin-
 ger, bygningsarv og innovation, funktion og æstetik i vores ”nye” byer. 
 
16:00 Tak for i dag  

 Byrumsprojektet i Lerchesgade og udstillingen i Højstrup åbnes. 

OFFENTLIGE AKTIVITETER 

HVAD ER  KOMMUNEPLANEN? 

Introduktion til kommuneplanen rettet mod studerende. Hvordan regulerer kommu-
neplanen byens udvikling, og hvad betyder det for mig? Hvordan får jeg indflydelse? 

Mødested: VUC’s Aula  Tid: Kl 8:45 - ca. 45 min. 

 

BYRUMSPROJEKT LERCHESGADE 

”Gaden som lærred”  - Projektet lader forbipasserende og deltagere være medfortolke-
re af en mulig fremtid på Lerchesgade, som i dag er en ugæstfri bagside til byen, men 
med åbningen af Byens Bro bliver en af de vigtigste forbindelser mellem byen og hav-
nen.  This is Odense inviterer...  

Sted: Lerchesgade  Tid: Kl 16:00-21:00 

 

BYVANDRING MELLEM BY OG HAVN 

Fra Byens Bro er der overblik over City Campus og den transformation, der er i gang 
i området. Planerne for området mellem Jernbanemuseet og Odense Banegård Cen-
ter. Den grønne forbindelse  til havnen begynder at tegne sig. Erhvervsakademiet  
Lillebælts igangværende byggeri. Besøg i VUC’s nye hus. Byrumsprojektet i  
Lerchesgade. 

Mødested: Byens Bro v. Posten,  Ø. Stationsvej 35  Kl 16:30  - ca. 1 ½ time 

 

HØJSTRUPPARKEN  - BOLIGER TIL FOLKET 

Åbning af udstilling om Danmarks murede boligbebyggelser fra 1940’erne og 1950’er-
ne. Periodens arkitekter høstede anerkendelse for gode, humanistiske boligbebyggel-
ser til den almindelige dansker. Mulighederne for det gode hverdagsliv og fællesska-
ber blev en vigtig brik i opbygningen af velfærdsstaten. Udstillingen  udføres af  Real-
dania, Landsbyggefonden, Grundejernes Investeringsfond og Kulturstyrelsen i sam-
arbejde med FaB og Odense Kommune  
 
Velkomst v/ forfatter og byrådsmedlem Anders W. Berthelsen. Oplæg v/ arkitekt An-
ne Mette Exner  og kampagnearkitekt Esben Dannemand Frost. Rundvisning i bebyg-
gelsen og besøg hos beboere. 

Mødested: Højstrupparken, Butikstorvet Højstrupvej 16, Tid: 16:30-19:30 
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Mødested 

Ved Byens Bro, 

Østre Stationsvej 35 

5000 Odense C 

 

Konference 

HF og VUC Fyn 
City Campus, Odense  

Kottesgade 6-8 
5000 Odense C 

 

Tilmelding til  

konferencen 

Senest d. 25. september 

Tlf.: 6551 2516 

E-mail: chbp@odense.dk 

 


